Ε΄1 και Ε΄2: 8:30—10:00 π.μ.
Ε΄3: 10:45 π.μ. —12:15 μ.μ.
Γονείς ευπρόσδεκτοι

Π

Τ

ετάρτη, 11 Μαΐου
Αποκαλυπτήρια του μνημείου της Κύπρου
Ώρα: 7:45 π.μ.
Χώρος συγκέντρωσης
Θα παρευρεθούν ο Π.Λ.Ε. κ. Μάριος Στυλιανίδης και οι Ε.Δ.Ε. κ. Αναστασία Ζαμπακίδου,
κ. Γενεθλής Γενεθλίου και κ. Γιώργος Γιαλλουρίδης.
Γονείς ευπρόσδεκτοι

Τ

ετάρτη, 11 Μαΐου

Εκπαιδευτική επίσκεψη στο περιβαλλοντικό κέντρο Σαλαμιού Πάφου των τμημάτων Δ΄2
και Δ΄3

Δ

ευτέρα, 16 Μαΐου

Π

έμπτη, 19 Μαΐου

 Φωτογράφιση μαθητών/τριών. Επίσημη
στολή απαραίτητη.
 Διάλεξη με θέμα: «Καρδιοπάθειες» από
την επισκέπτρια υγείας του σχολείου μας κ. Τασούλα Πανάου στην Δ΄1

Τα παιδιά της Ε΄ τάξης θα συμμετάσχουν
στο πρόγραμμα «Ο τόπος μας με την παλέτα
των ζωγράφων» στη Δημοτική Πινακοθήκη Λεμεσού

αρασκευή, 20 Μαΐου

 Τα παιδιά της Στ΄ τάξης θα συμμετά-

σχουν σε ναυταθλήματα στον Ναυτικό Όμιλο Αμμοχώστου στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος «Γνωριμία με τα αθλήματα του νερού».
 Τα παιδιά της Β΄1, Β΄2 και Γ΄3 θα επισκεφθούν το Δασικό Πάρκο Γλυκιώτισσας για να
συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Π

αρασκευή, 3 Ιουνίου

Ο Σύνδεσμος Γονέων και Κηδεμόνων
διοργανώνει Θερινό Κινηματογράφο στον χώρο
του σχολείου.
Προσέλευση: 8:00 μ.μ.
Έναρξη ταινίας: 8:30 μ.μ.

Τ

ρίτη, 7 Ιουνίου

Καλλιτεχνική εκδήλωση αφιερωμένη στην
Κύπρο από τα παιδιά της Στ΄ τάξης
Ώρα: 7:00 μ.μ.
Χώρος: Αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου
Γονείς ευπρόσδεκτοι
Θα ακολουθήσουν τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου της Κύπρου από τον Έντιμο Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Καδή.

Π

έμπτη, 9 Ιουνίου

Γιορτή της Αναλήψεως του Χριστού.
Το σχολείο θα είναι κλειστό.

Π

αρασκευή, 10 Ιουνίου
Τελετή αποφοίτησης

Ώρα: 7:30 μ.μ.
Χώρος: Αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου
Γονείς ευπρόσδεκτοι

Δ
Τ

ευτέρα, 13 Ιουνίου

Τ

ετάρτη, 15 Ιουνίου

Τελική εκδρομή για όλο το σχολείο στην
Ακτή Κυβερνήτη, στο Κέντρο «Κάλυμνος»

ρίτη, 14 Ιουνίου

Τα παιδιά θα λάβουν μέρος στο καλλιτεχνικό πρόγγραμμα «ΚΕ΄ έχεις ταλέντο» στα
πλαίσια της εβδομάδας τεχνών στην εκπαίδευση.
Χώρος: Αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου
Ώρα: 11:00 π.μ.
Γονείς ευπρόσδεκτοι

Τελευταία μέρα του σχολείου. Το πρόγραμμα θα διαφοροποιηθεί έτσι ώστε τα παιδιά
να περάσουν ευχάριστα!
 Αθλητική επίσκεψη της Στ΄ τάξης στα
γήπεδα Πλατρών
 Δεξίωση των Τελειοφοίτων
Χώρος: Χαρουπόμυλος Λανίτη
Ώρα: 7:30μ.μ. — 10:30μ.μ.
Στη δεξίωση θα παρευρεθούν όλοι οι τελειόφοιτοι του Σχολείου μας, ο Διευθυντής, οι
Βοηθοί Διευθύντριες, το Διδακτικό Προσωπικό της Στ΄ τάξης και μέλη του Συνδέσμου Γονέων. Θα προσφερθεί δωρεάν ποτό και φαγητό σε
όλα τα παιδιά.



Όταν νόμιζες ότι δε σε κοιτούσα, σε είδα να
κρεμάς την πρώτη μου ζωγραφιά στο ψυγείο
και θέλησα να φτιάξω άλλη μία.



Όταν νόμιζες ότι δε σε κοιτούσα, σε είδα να
φτιάχνεις το αγαπημένο μου γλυκό, μόνο για
μένα, και κατάλαβα ότι τα μικρά πράγματα
είναι τόσο σημαντικά.



Όταν νόμιζες ότι δεν κοιτούσα, σε είδα που
έδωσες ρούχα και τρόφιμα σε ανθρώπους
που είχαν ανάγκη και έμαθα ότι πρέπει να
νιώθουμε ευγνωμοσύνη για αυτά που έχουμε
και να φροντίζουμε τα άτομα που είναι λιγότερο τυχερά από εμάς.



Όταν νόμιζες ότι δε σε κοιτούσα, σε είδα να
ταΐζεις ένα αδέσποτο γατάκι και σκέφτηκα
ότι είναι ωραίο να είσαι καλός με τα ζώα.



Όταν νόμιζες ότι δε σε κοιτούσα, με καληνύχτισες μ΄ένα φιλί και ένιωσα ότι με αγαπούν.



Όταν νόμιζες ότι δε σε κοιτούσα, σε είδα να
νοιάζεσαι και θέλησα να γίνω τα πάντα που
θα μπορούσα να γίνω.



Όταν νόμιζες ότι δεν κοιτούσα, ακόμη και
όταν ήσουν θυμωμένη, με συμβούλευσες
ήρεμα και απλά, για να καταλάβω το “γιατί”,
κi έτσι έμαθα ότι ο διάλογος και η επικοινωνία είναι σημαντικά, ακόμη και όταν τα
πράγματα είναι δύσκολα.



Όταν νόμιζες ότι δε σε κοιτούσα, σε άκουσα
να λες μια προσευχή και πίστεψα ότι υπάρχει Θεός, στον οποίο μπορούσα πάντοτε να
μιλώ.







Όταν νόμιζες ότι δεν κοιτούσα, σε είδα να
αναλαμβάνεις τις ευθύνες, ακόμα κι όταν οι
καταστάσεις ήταν δύσκολες, και έμαθα ότι
πρέπει να είμαι υπεύθυνο άτομο.

Όταν νόμιζες ότι δεν κοιτούσα, σε είδα να
φροντίζεις το σπίτι και όσους ζούμε σε αυτό
και έμαθα ότι πρέπει να εκτιμάμε ό,τι μας
προσφέρεται.
Όταν νόμιζες ότι δεν κοιτούσα, σε είδα να
φτιάχνεις φαγητό για κάποιο φίλο που ήταν
άρρωστος και έμαθα ότι όλοι μας πρέπει να
νοιαζόμαστε και να φροντίζουμε ο ένας τον
άλλο.



Όταν νόμιζες ότι δε σε κοιτούσα, είδα δάκρυα να τρέχουν απ΄ τα μάτια σου και έμαθα
ότι κάποια πράγματα πληγώνουν, αλλά δεν
είναι κακό να κλαίμε.



Όταν νόμιζες ότι δεν κοιτούσα, σε παρακολουθούσα και έμαθα τα περισσότερα
«μαθήματα ζωής», εφόδια για να γίνω καλύτερο και παραγωγικότερο άτομο όταν μεγαλώσω.



Όταν νόμιζες ότι δε σε κοιτούσα, κοιτούσα...
και ήθελα να σου πω ότι σ΄ ευχαριστώ για
όλα όσα έβλεπα... όταν νόμιζες ότι δεν
κοιτούσα...
Newagemama.com

ΚΕ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΚΑΛΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
Κυπρίδος 11, 3110 Λεμεσός
Αρ. Τηλεφώνου: 25692790

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΔΕΛΤΙΟ
ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ
2016

Αγαπητοί Γονείς,
Καλό μήνα!
H σχολική χρονιά 2015 - 2016 πλησιάζει
στο τέλος της. Ο Διδασκαλικός Σύλλογος και
το υπόλοιπο προσωπικό του σχολείου σας
ευχαριστεί ιδιαίτερα για την αγαστή συνεργασία και για τη θετική προσφορά σας καθ’ όλη
τη διάρκεια της χρονιάς.
Σας ευχόμαστε ολόψυχα καλό καλοκαίρι!!!

